
D Dna-testtoont aan: Jan Karöaat insen{neerdevrcuwen meteigen zaad

S permadokter verwekt e zelf
minstens 1 I donorkinderen
De omstreden spermadokter Jan Karbaat van Medisch
Centrum Bijdorp in Barendrecht heeft wel degelijk vrouwen
geïnsemineerd met zijn eigen zaad. Hij heeft minstens
neg ent i e n d ono rki n d e re n ve rwekt. Zij zijn gematc hed aan h et
dna dat zijnzoonafstond aan de Fiom KID-DNA Databank.

LucieÉ Baard
Tonny van der Mee
BaFndrecht

oen ze maandag een e-
mail ki'eeg van Fiom
met het verzoek om te-
lefonisch contact,
maakte het hart van

Sanne een klein sprongetje. ,,Ik
dacht leuk misschien hoor ikdat ze

een halfzus gevonden hebben. Nu
bliik ik ineens achttien broers en
zussen te hebben! Ik ben daar heel
enthousiast over en wil ze graag
ontmoeten."

Voor een aantal donorkinderen
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en ouders van Medisch Centrum zich aanmelden bij Fiom. In de da-
Bijdorp lijkt nu een eind te ziin ge- tabank zat eind vorig jaar dna van
komen aan jarenlange onzekerheid. 747 donorkinderen en 316 donoren.
Ze kregen maandag te horen dat er Sanne wist al lange tijd dat haar
een dna-match is met een wettig moeder in de praktijk van Karbaat
kindvanKarbaat,directeurvanBij- geïnsemineerd was. Met, zo werd
dorp. gezegd, het sperma van een 'ano-

De zoon van Karbaat heeft al eer- nieme' donor. Toen ze een tv-uit-
der dna afgestaan aan de databank zending zag met donorkinderen
waar donorkinderen en donoren van Bijdorp, die halÍbroer en -zus
zijn aangemeld. ,,Maar pas na het bleken te zijn, meldde ze zich bij
overlijden van Karbaat mocht zijn Fiom.,,Niet om mijn donor te ach-
dna gebruikt worden voor ver- terhalen,maarikwasnieuwsgierig
wantschapsonderzoek", zegt Fiom- ofik ook bij die groep hoorde."
directeur Ellen Giepmans. Dat Karbaat waarschijnlijk haar

Het aantal matches kan nog flink donorvader is, doet haar niks. ,,Ik
oplopen als meer donorkinderen zie gewoon een oude man."

Karbaat, díe vorige maand oP 89-
jarige leeftijd overleed, ontkende
altijd dat hij zijn eigen zaad heeft
gebruikt in de Barendrechtse kli-
niek, die hii sinds begin jaren 8o

runde. Hij noemde dat in zijn laat-
ste interview in deze krant'krank-
zinnig'. ,,Ik heb naar eer en geweten
gehandeld. Als er fouten zijn ge-

maakt, is dat niet met opzet ge-

beurd."
'Ioch waren er altijd sterke ver-

moedens. Zo lijken sommige kin-
deren heel erg oP Karbaat. Ook
heeft hii in zorr tegen een donor-
kind in een persoonlijk gesprek toe-
gegeven ook zelf sPerma 'gedo-

neerd' te hebben en minstens 6o

donorkinderen te hebben.
Om een eind te maken aan de on-

zekerheid stapten zz donorkinde-

ren en ouders onlangs naar de rech-
ter om een dna-test af te dwingen.
Ze hebben beslag laten leggen oP 27

gebruiksartikelen. Sommige moe-
ders zeggen dat Karbaat voor de in-
seminatie in een kamertje ernaast
'vers zaad' ging halen, waarvan ze

achterafvermoedden dat het van
hemzelfwas.

,,De reacties vau de kinderen en I

moeders wisselen erg", zegt voor-
zitter Ties van der Meer van Stich- 

,

ting Donorkind.,,Ze zijn geschokt,
maar er is tegelijk ook blijdschap l

dat er duidelijkheid is."
Bijdorp was jarenlang een van de

grootste spermaklinieken in Ne-
derland. Duizenden vrouwen von-
den hun weg naar Karbaat. Totdat
aan het licht kwam dat hij sjoe-

melde met donorzaad- en gege.
vens, de screening en het aantal do.
norkinderen.,,Ooit gold meneer alr

de beste arts op dit terrein", zeg
Van der Meer. ,,Nu is hij ontmas'
kerd als een schandaalarts. De beer'
put gaat eindelijk open. En we heb
ben geen idee waar het gaat eindi
gen. Alle spermaklinieken in Ne'
derland hebben ooit spermà inge
kocht bij MC Bijdorp."

Defence for Children wijst erol
dat de match van Fiom'een sterkt
aanwijzing' voor het donorschal
van Karbaat is, maar nog geen ro(
procent bevestiging is. Dat kom.
pas als het dna van Karbaat zelfon-
derzocht is.

Daarmee is het proces om te her-
komst van zaad te achterhalen -

waarin de rechter op z juni uit-
spraak doet - niet overbodig. ook a

mogen deze nieuwe feiten nie,
meer worden ingebracht. Van der
Meer: ,,Met het dna van Karbaat kar
dieper onderzoek worden gedaar
en kunnen veel meer mensen ze-

kerheid krijgen. Een matchvooraF
stamming maken tussen halfboen
en -zussen is vele malen lastiger
dan wanneerje het dna hebt van dr
zaaddonor zelf"d0
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